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ART & BUSINESS: Co znajdziemy na wystawie pierwszej w Polsce prezentacji prac
Marka Rothki?
MAREK BARTELIK: Przede wszystkim widz
polski zobaczy dosyć reprezentacyjny, choć niewielki, przekrój twórczości artysty. Prezentujemy zarówno prace z wczesnych lat 30., gdy Rothko zaczynał jako malarz – można powiedzieć
– realistyczny, poprzez surrealizm, aż po ostatnie, najbardziej znane jego obrazy z późnych lat
60. Wystawa jest stosunkowo intymna – wystawiamy siedemnaście prac plus ilustrowaną przez
niego Biblię – ale nie poszliśmy na żadne kompromisy, to są rzeczy bardzo dobre. Znaleźliśmy
natomiast ciekawy klucz interpretacyjny – po raz
pierwszy pokazujemy tego twórcę jako intelektualistę. W specjalnej sali prezentowane będą
wybrane książki, które czytał czy płyty, których
słuchał. Widz będzie mógł wejść w świat malarza, poznać go poprzez jego zainteresowania
muzyczne i literackie.
A&B: Lubimy trochę imperialistycznie myśleć o Rothce, jako o prawie naszym krajanie,
właściwie z terenów dawnej Rzeczypospolitej.
MB: Urodził się na Łotwie pod zaborem rosyjskim jako Marcus Rothkowitz. Jako dziesięcioletni chłopiec trafił do Stanów Zjednoczonych.
Europa Środkowo-Wschodnia, która niegdyś
była jedną sferą kulturową, fragmentem wielkiego rosyjskiego imperium, po pierwszej wojnie
światowej podzielona granicami, z całą pewnością go inspirowała, jednak artystycznie można
polemizować, czy jego sztuka jest zakorzeniona w regionie. Myślę natomiast, że chociaż był
malarzem amerykańskim, pozostał człowiekiem
Europy Wschodniej. Bardzo ważny jest element
romantyczny w jego twórczości, który ja rozpoznaję jako wspólny dla nas, słowiański.
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A&B: A jaki był pierwszy język Rothki?
MB: On mówił w trzech językach: hebrajskim,
jidysz i rosyjskim. Który z nich był pierwszy?
Chyba hebrajski, w którym pisał młodzieńcze
wiersze, już po przeniesieniu się do Ameryki,
więc pewnie był mu najbliższy...
A&B: Nie urodził się jednak z pędzlem
w ręku.
MB: To, że został malarzem, było swego rodzaju fatum. Rodzina Rothki twierdzi, że jako
młody człowiek nie myślał nawet o tym, żeby
zostać artystą. Nie był wiecznie coś rysującym
dzieckiem, jak to często bywa. Pierwsze u niego
pojawiły się zainteresowania literackie, muzyczne, ale przede wszystkim aktorskie. W Portland zapisał się do prywatnej szkoły aktorstwa.
Rothko powtarzał anegdotę o przedstawieniu,
w którym grał główną rolę, a jego dublerem
był… Clark Gable. Wszyscy sądzili, że artysta,
który nie był tak pięknym mężczyzną jak słynny
później aktor, na pewno sobie to wymyślił, mitologizował swoją przeszłość. Ale podobno odnaleziono plakat, na którym napisane wielkimi
literami widnieje nazwisko Marcus Rothkowitz,
a pod spodem, małymi literkami Clark Gable
jako zmiennik. Później przeniósł się do Nowego
Jorku i karierę aktorską zarzucił. Zaczął uczyć
w żydowskim centrum kultury na Brooklynie,
a jednym z jego zajęć było… robienie dekoracji
na różne święta.
A&B: Czy wiemy jednak, dlaczego postanowił zostać malarzem?
MB: Trudno to ustalić, przekazy na ten temat są
sprzeczne. W 1924 roku zapisał się na studia na
nowojorskiej ASP, ale po roku je przerwał. Malarstwo stało się jego środkiem wyrazu, ale przychodziło mu z trudem. Nie malował z łatwością.

&

A&B: Właśnie, to taki wcale nierzadki
przypadek artysty, który z bardzo wielkim
trudem dobijał się do swojej sztuki, swojej tożsamości artystycznej. Według mnie
na przykład jego surrealizujące obrazy są
bardzo słabe.
MB: Właśnie dlatego wydaje mi się, że nasza
wystawa może być ciekawa. Zamiast przywieźć zza oceanu Rothkę ładnie opakowanego, z kokardą i napisem „Wielki Mistrz”,
pokazujemy tak naprawdę, jak trudno mu
było dojść do tego momentu, gdy twórca rzeczywiście olśniewa. Za czasów Rothki to była
mozolna praca, inaczej niż dzisiaj, gdy artysta
w wieku 25 lat staje się gwiazdą. W tym wieku Rothko wciąż szukał. Mnie także pierwsze, realistyczne obrazy wydają się ciężkie
i wymęczone. Z kolei Rothkowski surrealizm
to już intensywne poszukiwanie własnego języka.
A&B: Rothko-intelektualista chyba sporo
publikował. O czym pisał?
MB: Zaczęło się od gazetek szkolnych
i uniwersyteckich. Potem był biuletyn szkoły żydowskiego centrum kultury na Brooklynie, gdzie pisał o szkolnictwie artystycznym. Pod koniec lat 40. postanowił
zaprzestać działalności publicystycznej.
Rozważał jednak napisanie książki na ten
temat. Myślał też o większym tekście na temat Nietzschego i jego „Narodzin tragedii”.
Syn Rothki – Christopher – wydał parę lat
temu odnalezione przez siebie notatki ojca
o sztuce. Zostały opublikowane jako manifest
artystyczny.
A&B: Skąd u Rothki zainteresowanie edukacją?

Mark Rothko, bez tytułu, 1953, National Gallery of Art, Waszyngton © 1998 Kate Rothko Prizel i Christopher Rothko, zdj. dzięki uprzejmości National Gallery of Art, Waszyngton

MB: Myślę, że była ona dla niego ważna ze
względu na osobiste doświadczenia. Przyjechał do obcego kraju, nie mówił ani słowa
po angielsku i od razu posłano go do szkoły.
Rzucony na głęboką wodę musiał radzić sobie
sam. I poradził. Szybko został prymusem, zaczął uczestniczyć w życiu szkolnym, wydawał

gazetki, pisma. W Stanach Zjednoczonych
były to czasy reformy edukacyjnej. W czasach
amerykańskiej prosperity akcent z nauczania
humanistycznego został przesunięty na przygotowanie bardziej kierunkowe, zawodowe.
I Rothko, jako młody chłopak, przeciwko
temu się buntował. Uważał, że przedmioty

humanistyczne i artystyczne uczą kreatywności, która jest szalenie ważna. Podobnie
buntował się, studiując na uniwersytecie Yale.
Tym razem przeciwko zbyt silnemu powiązaniu świata uniwersyteckiego z biznesem,
który amerykańskie uczelnie współfinansuje,
żądając pewnych form wdzięczności, na przy-
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Mark Rothko, „Nr 2”, 1947, National Gallery of Art, Waszyngton © 1998 Kate Rothko Prizel i Christopher Rothko, zdj. dzięki uprzejmości National Gallery
of Art, Waszyngton
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Mark Rothko, bez tytułu, 1940–1941, National Gallery of Art, Waszyngton © 1998 Kate Rothko Prizel i Christopher Rothko, zdj. dzięki uprzejmości National
Gallery of Art, Waszyngton
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Mark Rothko, „Fantazja w metrze”, około 1940, National Gallery of Art, Waszyngton © 1998 Kate Rothko Prizel i Christopher Rothko, zdj. dzięki
uprzejmości National Gallery of Art, Waszyngton

kład ujednolicenia i dostosowania programów
edukacyjnych ściśle do potrzeb rynku. „Jak
tak dalej pójdzie, będziemy mieć 220 milionów kretynów!”, alarmował Rothko!

wykonawcą. Sprawa wylądowała w sądzie
i Rothko ją przegrał. Dlatego, choć jego rysunki znajdują się w Biblii, nie są podpisane jego
nazwiskiem, ale nazwiskiem rabina.

A&B: A jak przedstawia się historia Biblii
rabina Browna, do której Rothko zrobił
ilustracje?
MB: Artysta zaczął je projektować w 1927
roku, całość opublikowano rok później. Rabin
Brown napisał na nowo biblijne historie, by
zainteresować religią swojego bratanka, który
wersji klasycznej z nieprzystępnym dla młodego czytelnika językiem po prostu nie rozumiał.
Rothko dostał zamówienie na ilustracje i stworzył ich około setki, wśród nich – częściowo
abstrakcyjne, częściowo figuratywne – mapy,
z nałożonym na nie niby-bestiarium. Nie był
to jego oryginalny pomysł – jeszcze wtedy nie
miał ani takiej wiedzy, ani warsztatu. Tworzył
na podstawie innych publikacji. Współpraca
z Brownem nie zakończyła się zbyt optymistycznie, a poszło oczywiście o pieniądze, ale
też o ambicję rabina, który utrzymywał, że tak
naprawdę to on wymyślił koncepcję ilustracji, był więc ich autorem, a Rothko zaledwie

A&B: Kiedy w takim razie Rothko staje się
Rothką takim, jakiego znamy?
MB: Na wystawie mamy cztery okresy: ten
realistyczny, który trwa od końca lat 20. do
połowy lat 30., bez zakończenia, bo płynnie
przechodzący w surrealizm, potem są lata
40., gdy następuje ruch w stronę geomorficznej geometrii, pojawiają się multiformy;
konkretna cezura to późne lata 40., potem
lata 50., gdy te multiformy przekształcają się
w formę bardziej ezoteryczną, w płaszczyzny
barwne. Według mnie dla zrozumienia tych
ewolucji bardzo ważne jest prześledzenie, jak
kształtowała się jego osobowość. Tych czynników formacyjnych było kilka – emigracja,
poczucie obcości, braku przynależności, no
i dwie wojny światowe, choć obserwowane
z dystansu. Ale szczególnie druga z nich była
niezmiernie znacząca, ze względu na jego żydowskie pochodzenie. Już zawsze będzie trochę odstawał. Większe znaczenie ma moim

zdaniem rzeczywistość pozaartystyczna,
która przenikała w głąb tych obrazów niż ich
formalne przeobrażenia. Wydaje mi się, że
sublimacja języka malarskiego opierała się
na sposobie, w jaki Rothko postrzegał świat.
Zagłębianiu się plastycznie, ale też emocjonalnie w te sfery, które stawały się coraz bardziej istotne.
A&B: Rothko należy bezwzględnie do moich ulubionych malarzy. Ten prymat koloru, jego absolutyzacja, to według mnie oddanie malarstwu najwyższego hołdu. Ale
znam pewnego artystę, który stwierdził, że
Rothko – popełniając samobójstwo – tak
naprawdę przegrywa.
MB: Ja się z tym nie zgadzam, nie widzę żadnego związku. Przegrałby, gdyby zatrzymał
się w artystycznym rozwoju, został na etapie
słabszych prac. Samobójstwo można tłumaczyć chorobą, nadużywaniem środków uspokajających. Ja widzę je ściśle w kategoriach
myślenia romantycznego. Czym innym jest
biografia, a czym innym wartość sztuki. Rothko może poddał się życiowo, ale artystycznie zwyciężył.
&

Foto: Kuba Dąbrowski, Projekt plakatu: Edgar Bąk
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